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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä 
Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka 
koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, 
soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin 
valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta
(KOM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2006)0752),

– ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan ja siihen liittyvät asiakirjat 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja 
Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista 
Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan, 63 artiklan 3 kohdan a ja 
b alakohdan, 66 artiklan, 95 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0089/2008),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2008),

1. hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja 
hyväksyy pöytäkirjan tekemisen;

2. pidättää itsellään oikeuden turvata perustamissopimuksessa sille myönnetyt oikeudet;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus neuvoston päätökseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
62 artiklan, 63 artiklan 3 kohdan a ja 
b alakohdan, 66 artiklan ja 95 artiklan 
yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 
300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen
alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
62 artiklan, 63 artiklan 3 kohdan a ja 
b alakohdan, 66 artiklan ja 95 artiklan 
yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 
300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
kanssa,

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus neuvoston päätökseksi
Johdanto-osan 3 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
hyväksynnän,

Or. en
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PERUSTELUT

1. Schengenin säännöstöön liitettävä pöytäkirja

Pöytäkirjan tarkoituksena on liittää Liechtenstein Euroopan unionin Schengenin säännöstön 
alalla tekemään työhön, siten että Liechtenstein liittyy Schengenin säännöstöön yhdessä 
Sveitsin1 kanssa pöytäkirjan välityksellä. Liechtenstein oli ilmaissut jo 12. lokakuuta 2001 
päivätyllä kirjeellä olevansa kiinnostunut liittymään Sveitsin tavoin sopimuspuoleksi 
Schengenin ja Dublinin säännöstöön osallistumisesta mahdollisesti tehtävään sopimukseen, 
sillä Liechtenstein ja Sveitsi ovat noudattaneet keskenään jo vuosikymmeniä avoimen rajan 
politiikkaa henkilöiden liikkuvuuteen nähden. Liechtensteinia ei kuitenkaan otettu 
osapuoleksi Sveitsin kanssa käytyihin neuvotteluihin, sillä Euroopan yhteisön ja 
Liechtensteinin välillä ei ollut voimassa sopimusta säästöjen verottamisesta. Euroopan yhteisö 
ja Liechtenstein tekivät sittemmin säästöjen verottamista koskevan sopimuksen, joka on ollut 
voimassa heinäkuusta 2005. 

Koska Liechtenstein liittyy Sveitsin kanssa tehtyyn Schengenin sopimukseen, sillä on samat 
oikeudet ja velvollisuudet kuin Sveitsillä.  Liechtensteinin on hyväksyttävä Schengenin 
säännöstö ja sovellettava sitä ja siihen liittyvää kehitystä ilman poikkeuksia tai erivapauksia2. 
Säädöksiä tai toimenpiteitä hyväksyttäessä, jos tällaisen säädöksen tai toimenpiteen sisältö voi 
sitoa Liechtensteinia vasta valtiosäännön asettamien vaatimusten täytyttyä (kansanäänestys), 
Liechtensteinilla on 18 kuukautta aikaa hyväksyä ja panna täytäntöön uudet Schengenin 
säädökset. Tällä välin Liechtensteinin olisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan sovellettava 
asianomaista säädöstä tai toimenpidettä väliaikaisesti.

Liechtensteinista tulee myös sekakomitean jäsen. 

Sveitsin kanssa viisumipolitiikan ja turvallisuusasioiden alalla harjoitettavan yhteistyön ja 
siihen sisältyvän yhteisten tietokantojen käytön seurauksena Liechtenstein voi hyödyntää 
Sveitsin teknistä infrastruktuuria käyttäessään Schengenin tietojärjestelmää ja 
viisumitietojärjestelmää.

2. Oikeusperusta

Vaikka Liechtensteinin kanssa neuvoteltiin erillinen sopimusteksti, komissio ehdottaa, että 
myös tässä tapauksessa meneteltäisiin samoin kuin Sveitsin kanssa tehdyn Schengenin 
sopimuksen allekirjoittamisessa ja vahvistamisessa. Komissio ehdottaa sen vuoksi, että 
pöytäkirja vahvistetaan kahdella erillisellä säädöksellä, joista toinen perustuu Euroopan 
yhteisön perustamissopimukseen (62 artiklaan, 63 artiklan 3 kohtaan sekä 66 ja 95 artiklaan) 
                                               
1 Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus, joka koskee Sveitsin valaliiton 
osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, allekirjoitettu 
26. lokakuuta 2004. Sopimuksen 16 artiklassa määrätään Liechtensteinin mahdollisuudesta liittyä sopimukseen 
pöytäkirjan välityksellä.
2 Yksi, Schengenin säännöstön kehittämistä koskeva poikkeus on kuitenkin myönnetty. Liechtensteinin ei 
tarvitse sisällyttää uusia säännöksiä omaan oikeusjärjestykseensä siltä osin kuin niitä sovelletaan etsintää tai 
takavarikkoa koskeviin pyyntöihin tai määräyksiin, jotka liittyvät sellaisiin tutkinta- tai syytetoimiin, joiden 
kohteena olevien välittömään verotukseen liittyvien rikosten perusteella ei Liechtensteinin lain mukaan 
määrättäisi vapausrangaistusta, jos teot olisi tehty Liechtensteinissa. (pöytäkirjan 5 artiklan 5 kohta).  
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ja toinen Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen (24 ja 38 artiklaan). Euroopan parlamenttia 
on kuultava sopimuksen tekemisestä EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyysi 21. maaliskuuta 2007 
päivätyllä kirjeellä työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti lausuntoa ehdotetusta 
oikeusperustasta oikeudellisten asioiden valiokunnalta. Koska sekakomiteoiden perustaminen 
merkitsee sellaisen organisaatiorakenteen vahvistamista, jolla on valtuudet tehdä 
sopimuspuolia sitovia päätöksiä, erityisesti kun on kyse sopimuksen voimassa pitämisestä ja 
kiistojen ratkaisemisesta, ja koska pöytäkirja laajentaa sekakomiteoita, kun Liechtenstein 
otetaan mukaan sopimuspuoleksi, oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 
11. kesäkuuta 2007 suositella, että oikeusperustaa olisi muutettava siten, että viitataan EY:n 
perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toiseen alakohtaan, joka edellyttää Euroopan 
parlamentin hyväksyntää pelkän kuulemisen sijasta.   

3. Esittelijän kanta

Esittelijä tukee pöytäkirjan tekemistä ja suosittelee niiden hyväksymistä.

Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että tulevaisuudessa Euroopan parlamentille olisi 
tiedotettava paremmin käynnissä olevista kansainvälisistä neuvotteluista, jotta se voisi käyttää 
sille kuuluvia toimivaltuuksia.
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